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 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  Θράκης, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις σε ανοικτή δημοπρασία της 
περ. (α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008(ΚΔΕ), με το σύ−
στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
«ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΘΡΑΚΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΟΡΙ−
ΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΗΠΩΝ», 
προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 850.000,00 €. Κριτήριο 
για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με 
το αναθεωρημένο πρότυπο της αρ. 487/2013 (ΦΕΚ Β΄ 
2897/15112013) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση αναθεωρημέ−
νων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων».

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 031 2012 με 
ΚΑΕ 2008ΣΕ3100002) και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και 
της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 3437 του Ν. 2166/
93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄/24893). καθώς και της κράτησης ύψους 
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανε−
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 
αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή 
την 22042014, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών την 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε Πε−
ριφέρειας Α.Μ.  Θ., οδός Σισμάνογλου 78, 1ος όροφος, 
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. 2531021644, fax 2531083192.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερόμενη ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. Ισχύς προσφορών: Επτά (7) μήνες από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. Στη Δημοπρασία γίνο−
νται δεκτές: (1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η και 3η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

β. Προερχόμενες από κράτη  μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ−
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.

(2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

(3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι−
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ−
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ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα−
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται στα Γραφεία της 
Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Α.Μ.Θ, οδός Σισμάνογλου 78, 69100 ΚΟ−
ΜΟΤΗΝΗ, πληροφορίες Γ. Παπαδόπουλος, τηλ. 2531021644 
μέχρι 17042014, ώρα 13:30 π.μ. με καταβολή 25 €.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσό των 13.583,84 ευρώ, με ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών 
και τριάντα ημερών από την ημερομηνία του διαγωνι−
σμού και θα απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διε−
ξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε 
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της. Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 33.959,59 Ευρώ και 
σε περίπτωση προσφοράς ποσοστού έκπτωσης μεγα−
λύτερου του 12%, πρόσθετη εγγύηση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008. 

 Κομοτηνή, 27 Μαρτίου 2014

Ο Αν. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 
F

(2)

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Αριθμ. Διακ. 13471/282

Ο Δήμος Πειραιά διακηρύσσει ότι:
Στις 29 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, 
Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Δια−
γωνισμού θα γίνει ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός δια−
γωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο πρωτότυπο επικυρωμένο έντυπο ομαδο−
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Γενικές Επισκευές 
και Συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για 
το έτος 2014», προϋπολογισμού 121.843,67 € πλέον Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως τρο−
ποποιήθηκαν και ισχύουν, με χρηματοδότηση του έργου 
από εθνικούς πόρους (Υπουργείο Εσωτερικών – ΣΑΤΑ).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμ−

μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙ−
ΚΑ, β. Προερχόμενες από κράτη  μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνι−
κού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ., γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω 
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε−
ων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/
2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτι−
κών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.412,75 €, σε γραμ−
μάτιο κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) 
και θα ισχύει τουλάχιστον έως τις 29 Νοεμβρίου 2014.

Τεύχη του διαγωνισμού θα δίδονται προς τους ενδια−
φερόμενους από το Τμήμα Σχολικών Κτιρίων της Διεύ−
θυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Πειραιά, ενώ (εκτός από το έντυπο προσφοράς) 
θα είναι διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα του Δήμου: 
www.pireasnet.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θεωρημένο έντυπο προσφοράς θα δίνεται 
μέχρι και την Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 από το Τμήμα 
Σχολικών Κτιρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Σχολικών Κτιρίων 
(Θηβών 78, τηλ.: 2132123011, 2132123012) κατά τις εργάσι−
μες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο και 
στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βα−
ρύνουν τον ανάδοχο. 

 Πειραιάς, 27 Μαρτίου 2014

Με ειδική εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 
F

(3)

   ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

Αριθμ. 272 

 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, 
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό ανάθεσης παροχής 
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υπηρεσιών για το έργο: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕ−
ΡΩΣΗΣ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ». Περιγραφή αντικειμέ−
νου της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύμβασης, αναλαμβάνει 
την παροχή των Υπηρεσιών που γα το έργο: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ». Αντικεί−
μενο του έργου είναι:

• Ο Γραφίστικος σχεδιασμός και η παραγωγή έντυπου 
6πτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα το Εθνικό 
Πάρκο Δέλτα Έβρου,

• Ο Γραφίστικος σχεδιασμός και η παραγωγή έντυπου 
3πτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα τον μαθητικό 
τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα ΄Εβρου,

• Ο Γραφίστικος σχεδιασμός και η παραγωγή τριών 
3πτυχων ενημερωτικών εντύπων με θέμα τους παρα−
γωγικούς χρήστες της περιοχής (γεωργία, αλιεία, κτη−
νοτροφία).

• Ο Γραφίστικος σχεδιασμός και η παραγωγή τεσσά−
ρων (4) αφισών γα το Δέλτα του Έβρου, στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα.

• Η Έκδοση διμηνιαίου περιοδικού «Δελταϊκά Δρώ−
μενα».

• Η Έκδοση δίγλωσσου λευκώματος γα το Δέλτα του 
Έβρου.

• Η Παραγωγή Βίντεο.
• Η Παραγωγή δυο διαφημιστικών σποτ.
Προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογσμός των Υπηρεσιών γα το έργο, ανέρ−

χεται σε εβδομήντα έξι χιλιάδες δέκα έξι ευρώ και εβδο−
μήντα τέσσερα λεπτά (76.016,26 €) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 
δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και 
εβδομήντα τέσσερα λεπτά (17.483,74 €) Φ.Π.Α. 23%, δη−
λαδή ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (93.500 
€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013 
και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πε−
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας προτε−
ραιότητας 9 «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και 
βιοποικιλότητας») μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Πε−
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). (Αριθμός ένταξης πρά−
ξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του 
Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου» 183742/23.11.2010, αριθμός 
τροποποίησης 173462/10.11.2011, ΣΑΕ 075/080108, κωδικός 
πράξης MIS 302695).

Tóπoc υλοποίηση και διάρκεια σύμβαση.
Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών του Έργου θα εί−

ναι η έδρα και ολόκληρη η περιοχή αρμοδιότητας της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτή οριοθετείται βάσει του 
Ν. 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και 
την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 4110 (ΦΕΚ 
102/Δ/16.03.2007).

Η συνολική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών θα είναι 
από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την 30112015. Σε 
κάθε περίπτωση έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
και αποπληρωθεί το αργότερο έως τη λήξη της περιό−
δου επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι 31/12/2015.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Δκαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους  Μέλους της 
ΕΕ, του Ε.Ο.Χ. όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύ−
ρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ 
και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα 
μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκό−
σμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε 
από τη Ελλάδα με το Ν. 2513/97(ΦΕΚ139/Α΄/27.06.97) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ε.Ε, και διαθέτουν τεχνική ικανότητα, εξειδικευ−
μένες γνώσεις και εμπειρία σε έργα αντίστοιχα με το 
αντικείμενο της παρούσης κατά την τελευταία πενταε−
τία. Επιπλέον, ο Προσφέρων απαιτείται να διαθέτει την 
κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, δηλαδή:

• Υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται γα τις ανά−
γκες του Έργου.

• Ένα συντονιστή με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία 
και ενασχόληση με τα αντικείμενα των υπηρεσιών του 
Έργου της παρούσας Δακήρυξης

• Ομάδα έργου αποτελούμενη από:
 ένα επαγγελματία ζωγράφο ή σκιτσογράφο φύσης, 

με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
 ένα μακετίστα με εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων 

στον σχεδιασμό εντύπων Ειδικότερα γα την παραγωγή 
του ντοκιμαντέρ και των σποτ η Ομάδα Έργου πρέπει 
να αποτελείται από:

 ένα σκηνοθέτη με 5ετή εμπειρία στην κινηματογρά−
φηση φύσης. Παραγωγή ντοκιμαντέρ γα το Δέλτα του 
Έβρου και ύπαρξη πλάνων παρελθόντων ετών θα ληφθεί 
ιδιαίτερα υπόψη.

 έναν κάμεραμαν με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλά−
χιστον τρία (3) έτη στην παραγωγή ντοκιμαντέρ φύσης

 έναν ηχολήπτη με εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη 
στην κινηματογράφηση φύσης.

Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της Ομάδας έργου 
είναι η ελάχιστη που απαιτείται.

Η παραπάνω Ομάδα και ο συντονιστής του έργου 
μπορούν να συνεπικουρούνται από συνεργάτες υψηλής 
εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα, εφόσον 
αυτό κρίνεται αναγκαίο από τονΠροσφέροντα, γα την 
κάλυψη των αναγκών του Έργου και σύμφωνα με την 
πρόταση της μεθοδολογίας προσέγγσης του Έργου 
που θα υποβάλει ο Προσφέρων με την προσφορά του.

Aπαιτούμενες εγγυήσεις:
Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού, μαζί με τηνπροσφορά, να καταθέσουν 
Εγγύηση Συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, της οποίας 
το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογσθείσας δαπάνης του Έργου συμπεριλαμ−
βανομένου του ανάλογου Φ.ΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 
4.675,00 €. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει γα τουλά−
χιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς.

Διαδικασία αξιολόγηση:
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
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1. Τεχνική Προσφορά (70%)
2. Οικονομική Προσφορά (30%)
Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με 

βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων με τον αντί−
στοιχο συντελεστή βαρύτητας:

Α/Α KPΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Αj
ΟΜΑΔΑ Α/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟ−
ΣΕΓΓΙΣΗΣ KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ
σ1 (60%)

Αj1

Κατανόηση των απαιτήσεων του 
έργου και κατάλληλη περιγραφή 
και ανάλυση του έργου σε επιμέ−

ρους δραστηριότητες

40%

Aj2 

Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου 
προσέγγισης και αποτελεσματι−
κής μεθοδολογίας υλοποίησης 

του έργου

60%

Bj ΟΜΑΔΑ Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ σ2 (40%)

Bj1 Δομή και σύνθεση οργανωτικού 
σχήματος 60%

Βj2 Οργάνωση / ροή του έργου 40%

Δημοσίευση  Παραλαβή τευχών:
• Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβα−

ση στο πλήρες τεύχος της Δακήρυξης του Δαγωνι−
σμού μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής
www.evrosdelta.gr, καθώς και στο Δαδικτυακό Τόπο του 
Φορέα στο πρόγραμμα Δαύγεια: http://et.diavgeia.gov.
gr/f/evros_delta

• Εναλλακτικά, το τεύχος της Δακήρυξης του Δαγωνι−
σμού αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυ−
δρομικώς ή παραδίδεται σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
από τον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής από τα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Κέντρο Πληροφόρη−
σης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη 68100, Έβρος, αρμόδια 
υπάλληλος Μακρυγιάννη Ελένη (τηλ: 2551061000), μέσα 
σε έξι (6) εργάσιμες μέρες από τηνιδιόχειρη υποβολή 
της αίτησης ή την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική υπο−
βολή της αίτησης των ενδιαφερομένων στα γραφεία 
της. Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του 
Δαγωνισμού λήγει έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 26042014. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη για τον 
χρόνο παράδοσης της αίτησης του ενδιαφερομένου 
στα γραφεία της.

Υποβολή προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, 

μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύ−
λαξη, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Κέντρο 
Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη, Τ.Κ. 68100, 
μέχρι την 02.05.214 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. 
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη τα−
χυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορέα (courier) που 
απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσες προσφορές 
υποβληθούν κατ' αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη 
μόνο εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 
την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η ευθύνη 
της έγκαιρης άφιξης της προσφοράς βαρύνει αποκλει−

στικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καμία 
καθυστέρηση ακόμη και γα ανωτέρα βία.

Xρóvoς και τόπος διενεργεί του διαγωνισμού:
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα 

υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημό−
σια, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, από την Επι−
τροπή Δενέργειας Δαγωνισμού την ημέρα λήξης προ−
θεσμίας κατάθεσης των προσφορών, ήτοι την 02.05.2014 
και ώρα 11.00 π.μ. και παρουσία των προσφερόντων ή 
των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. 
Ισχύς των προσφορών:

180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της 
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσωρινή δικα−
στική προστασία

Κατά της Δακήρυξης του Δαγωνισμού, της συμμε−
τοχής Υποψηφίου σε αυτόν και της νομιμότητας της 
διενέργειας του έως και την απόφαση Κατακύρωσης 
επιτρέπεται ένσταση γα λόγους νομιμότητας και ουσίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
15 του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύει. 

 Τραϊανούπολη, 28 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

F
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   ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 Αριθμ. 9343 

 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προκηρύσ−
σει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για σύναψη σύμβασης 
προμήθειας για το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και 
Παραμετροποίηση Εξοπλισμού και Αδειών Λογισμικού 
για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τον Τεχνικό Κόσμο» 
[Κωδικός CPV: 720000005 Υπηρεσίες τεχνολογίας των 
πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 
Διαδίκτυο και υποστήριξη], με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
και προϋπολογισμό το ποσό των 837.500,00 € χωρίς 
ΦΠΑ [1.030.125,00 € με ΦΠΑ] που θα βαρύνει το ΠΔΕ 
[ΣΑΕ 2011ΣΕ07180012], πλέον δικαιώματος προαίρεσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥ−
ΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, με πόρους της Ελλάδας και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως 
Δικαιούχος της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 355378.

Αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου είναι αφ’ ενός 
η ανάπτυξη τριών συστημάτων για την απλούστευση και 
τη βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών, αλλά και τη δη−
μιουργία νέων, και αφ’ ετέρου η προμήθεια εξοπλισμού 
και αδειών λογισμικού για την παραγωγική λειτουργία 
επτά συστημάτων, μέσω των οποίων το ΤΕΕ θα παρέχει 
ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες του προς τον τεχνικό κόσμο 
και τους πολίτες της χώρας.

Το υπό προκήρυξη έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
τρεις (3) Ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί 
διακριτό Τμήμα της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κατακυρώσει σε διαφο−
ρετικό Ανάδοχο:

Ι. Υποδομές και Λογισμικό για eΥπηρεσίες ΤΕΕ.
ΙΙ. Ανάπτυξη eΥπηρεσιών ΤΕΕ.
ΙΙΙ. eΣύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΕ.
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Το δικαίωμα προαίρεσης του έργου περιλαμβάνει την 
ανάθεση της συντήρησης των λογισμικών για δύο (2) επί 
πλέον έτη από τη λήξη της περιόδου εγγύησης (αναφο−
ρά και παροχή on line υποστήριξης από τον κατασκευ−
αστικό οίκο και προμήθεια νέων εκδόσεων), ανέρχεται 
στο ποσό των 220.000,00 € χωρίς ΦΠΑ [270.600,00 € με 
ΦΠΑ] και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ημεδαπά 
ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία πληρούν 
τους όρους της Διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται, επί ποι−
νή αποκλεισμού, η τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσε−
ων χρηματοοικονομικής, τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας (capacity) των υποψηφίων που τίθενται στη 
Διακήρυξη (παρ. Β2.6) καθώς και η υποβολή Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής της οποίας το ύψος θα πρέπει 
να ανέρχεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της 
κάθε ενότητας στην οποία συμμετέχει, συμπεριλαμβα−
νομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμ−
μετοχής είναι 32.595,00 € για την Ενότητα Ι «Υποδομές 
& Λογισμικό για eΥπηρεσίες ΤΕΕ», 12.146,25 € για την 
Ενότητα ΙΙ «Ανάπτυξη eΥπηρεσιών ΤΕΕ» και 6.765,00 € 
για την Ενότητα ΙΙΙ «eΣύστημα Βιβλιοθήκης ΤΕΕ» και, 
συνολικά για τις 3 Ενότητες 51.506,25 €. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαρά−
δεκτες εναλλακτικές προσφορές και προσφορές. Οι 
προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, και 
δεσμεύουν τους υποψηφίους για έξι (6) μήνες από την 
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβο−
λής τους.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκό−
μιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, 
το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του 
συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ανά−
λογα με την πρόοδο υλοποίησης κάθε Ενότητας και 
κάθε φάσης του έργου και την υποβολή των παραδο−
τέων αυτής, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολο−
γητικών και παραστατικών, η καθαρή αξία των οποίων 
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
έκδοση του χρηματικού εντάλματος.

Η Διακήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. 
στις 27.03.2014.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του ΤΕΕ 
στην Αθήνα (105 63), Νίκης 4, 7ος όροφος ημέρα Τε−
τάρτη, 21.05.2014 και ώρα 11:00.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθε−
ται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου 
http://www.portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/
prom και http://www.digitalplan.gov.gr, καθώς και σε έντυ−
πη μορφή από την έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας στην Αθήνα (Νίκης 4, 3ος όροφος, γραφείο 
305, (09:00 – 15:00), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο−
ρούν να το παραλάβουν είτε αυτοπροσώπως είτε με 
ταχυμεταφορική (courier), έως την Τετάρτη, 07.05.2014.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους 
είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλ−
λοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδι−
ωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, Νίκης 4, GR 105 
36 Αθήνα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 20.05.2014 και 
ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Σοφία Μάρη, Τηλέφωνο: + 30 2103291434, 
Fax: + 30 2103291291, Email: prom@central.tee.gr Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρε−
σιών, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, Νίκης 
4, GR 105 63 Αθήνα. 

 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
F

(5)

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 Αριθμ. 1776/58497 

 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημο−
πρασία με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο−
στό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 
και του Π.Δ.609/85 και τις λοιπές διατάξεις, όπως αυ−
τές περιλαμβάνονται στο Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α΄), το 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τα/7610), τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 
90α/1842013), την αρ. 331/Πρακτικό 22ο /181220112 από−
φαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικώς με την 
έγκριση του προγράμματος ΚΑΠ 2013 Π.Ε. Τρικάλων, 
την αρ. πρωτ. 3212/114272/1272012 απόφαση Περιφερει−
άρχη «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον 
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικά−
λων» και την αριθμ. 181/11022014 (Πρακτικό 3ο), απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, η 
ανάδειξη αναδόχου εργολήπτη κατασκευής του έρ−
γου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», προϋπολογισμού εργασιών 
81.300,813 € και Φ.Π.Α. 18.699,187 € ήτοι συνολικού προ−
ϋπολογισμού 100.000,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται 
από πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 
μέσω του προγράμματος ΚΑΠ (Α.Μ. 11759)

Η δημοπρασία θα γίνει την 29η του μηνός Απριλίου 
2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προ−
σφοράς) στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−

χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατη−
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα−
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), η οποία 
θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, 
πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
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Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του 
οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3263/2004 – άρθρο 4 παρ. 2, ορίζεται 
για το παρόν έργο ίσο με ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12 %).

Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως ισχύουν 
όσα ορίζονται στο Ν. 3263/2004 – άρθρο 4.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του 
αναδόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη 
αμοιβή αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τι−
μές του τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και η 
σύνταξη του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και 
του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και η εφαρ−
μογή των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές 
αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν:
Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 

ποσού ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ 
(1591,00 € ), η οποία θα απευθύνεται προς την ΠΕΡΙΦΕ−
ΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙ−
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Β. Δήλωση του Ν.1599/86 για το άθροισμα των ανε−
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών.

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης.

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη−

μοπρασίας στοιχεία.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Δ/νση 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων
Ταχ. Δ/νση Β. Τσιτσάνη 31
Τ.Κ.: 42100 – Τρίκαλα
Αριθμοί Τηλεφώνου: 2431351571, 2431351520
Τηλεομοιοτυπία ( FAX ): 2431046210,2431046264 
Ηλεκ/κή Δ/νση (email): techerg.trik@thessaly.gov.gr 

 Τρίκαλα, 27 Μαρτίου 2014

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 
F

(6)

   ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 1. Ανακοινώνεται ότι η διενέργεια του υπ’ αριθμ. 4/14 
θέματος (Προμήθεια «Αρτοσκευασμάτων, Σφολιατοει−
δών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής» προς κάλυψη αναγκών 
διαφόρων Μονάδων της ΠΑ), που είχε προγραμματι−
στεί να διενεργηθεί στις 3 Απριλίου 2014, ματαιώνεται, 
προκειμένου να τροποποιηθούν βασικοί όροι της δι−
ακήρυξης.

2. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μα−
ταίωσης της διενέργειας του διαγωνισμού θέματος:

 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 27 Μαρ−
τίου 2014.

 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: 28 Μαρτίου 2014.
 στον ελληνικό Τύπο: 28 Μαρτίου 2014.
 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια»: 28 

Μαρτίου 2014. 
 Ο Διοικητής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

(7)

   ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Αριθμ. 18072 

 Ο Δήμος Τρικάλων διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, 
προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων ογδόντα πέντε 
χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα 
πέντε λεπτών (285.895,45 €), συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, η προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες του Δή−
μου και της Δ.Ε.Κ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και φρέσκου γάλακτος 
για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του 
Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., για την κάλυψη των αναγκών 
των δομών και των υπηρεσιών του Παραρτήματος Γ΄ 
της υπ’ αριθμ. 18060/26032014 Διακήρυξης, που θα δοθεί 
υπολογιζόμενη:

1) στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκά−
στοτε μέσης ημερήσιας τιμής του Δελτίου πιστοποίησης 
τιμών της Δ/νσης Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
για τα εξής είδη τροφίμων:

• Πτηνοτροφείου
• Κρεοπωλείου
• Ιχθυοπωλείου
• Οπωρολαχανοπωλείου
• Ελαιόλαδο  και
2) στη χαμηλότερη τιμή, στη σταθερή τιμή μονάδος 

της μελέτης για τα κάτωθι είδη:
• Παντοπωλείου
• Αρτοπωλείου
• Αναψυκτικών
• Φρέσκο γάλα
Η Προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Αντικείμενο έργου: Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμή−
θεια δέκα οκτώ (18) «ομάδων» (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, 
Μ, Ν, Ξ. Ο, Π, Ρ, και Σ) οι οποίες αναλυτικά παρουσιάζονται 
στους Πίνακες του Παραρτήματος Α΄, της αναλυτικής 
Διακήρυξης. Η κατηγοριοποίηση των παραπάνω ομάδων 
είναι στα είδη: Πτηνοτροφείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπω−
λείου, Οπωρολαχανοπωλείου, Παντοπωλείου, Ελαιόλαδο, 
Αρτοπωλείου και Φρέσκο παστεριωμένο γάλα.

«Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφο−
ρά για κάθε φορέα ξεχωριστά, για μία ή περισσότερες 
ομάδες ή υποομάδες, για το σύνολο όμως των ειδών 
της κάθε ομάδας ή υποομάδας, ή για όσες από αυτές 
τους ενδιαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση όμως η προ−
σφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των 
αναφερομένων ειδών ανά ομάδα ή υποομάδα», όπως 
αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο άρθρο 1. 4΄ της 
αναλυτικής διακήρυξης.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας ή 
υποομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προ−
σφοράς ολόκληρης της ομάδας ή υποομάδας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά 
ομάδα ή υποομάδα,

Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός δαπάνης και των 
δέκα οκτώ (18) υπό προμήθεια ομάδων και υποομάδων 
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα πέντε χι−
λιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα 
πέντε λεπτών (285.895,45 €), συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, ενώ αναλυτικά ο προϋπολογισμός δαπάνης για 
κάθε ομάδα ή υποομάδα είναι:
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ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ.Ε.Κ.Α. Δ.Ε.Υ.Α.Τ

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ/ 

ΥΠΟΟΜΑ−
ΔΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ

Α 6.635,36 Λ1 6.720,18 8.187,50 Σ 18.436,18

Β 9.209,50 Λ2 752,36  

Γ 13.062,80 Λ3 714,96

Δ 13.786,00 Μ 3.569,67 3.569,67

Ε 23.994,50 Ν 447,48 447,48

Ζ 50.028,60 Ξ1 11.014,97 15.595,56

Η 6.820,68 Ξ2 2.290,30

Θ 6.100,05 Ξ3 2.290,30

Ι 9.677,52 Ο1 183,06 961,07

Κ 2.676,97 Ο2 411,89

Ρ 95.432,82 Ο3 366,12

Π 1.273,19 1.273,19

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 237.424,80 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 30.034,47 30.034,47 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 18.436,18

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να καταθέ−
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 9 και το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ της 
αναλυτικής διακήρυξης, η οποία θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ για κάθε ομάδα ή 
υποομάδα, για την οποία κατατίθεται προσφορά.

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 20/05/2014, ημέρα Τρίτη, από ώρα 10.00 π.μ. (έναρξη παραλαβής προσφορών) 

έως ώρα 11:00 π.μ., (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στην οδό Ασκληπιού 18  
Τρίκαλα, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, Δημαρχείο Τρικκαίων.

Σε περίπτωση κωλύματος διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα για λόγους ανωτέρας βίας, 
αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους την 27/05/2014, ημέρα Τρίτη, από ώρα 10.00 π.μ. 
(έναρξη παραλαβής προσφορών) έως ώρα 11:00 π.μ., (λήξη παράδοσης προσφορών).

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού.
Τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθεται από τον Δήμο Τρικκαίων (οδός Ασκληπιού, αριθμ. 18, ΤΚ. 42100., 

Τρίκαλα, Πληροφορίες (Εξάρχου Μαρίκα, τηλ. 2431351211, Ευθυμίου Παναγιώτα, τηλ. 2431351203) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr/prokirikseis. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προ−

μηθευτών εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της 
παρούσας προμήθειας,

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον τηρούνται οι όροι της παραγράφου 6.5 και 6.6 του άρθρου 6 «Δι−
καίωμα Συμμετοχής  Δικαιολογητικά» της αναλυτικής διακήρυξης.

Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 26/03/2014. 

 Τρίκαλα, 26 Μαρτίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 

F

(8)
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
 Αριθμ. Οικ. 4383 

 Ο Δήμος Δωρίδος, διακηρύττει ότι την 22η του μηνός 
Απριλίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία 
του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δωρίδος, στο Δημοτικό Κατάστημα Λιδωρικίου, 
θα διεξαχθεί με ανοικτή Δημοπρασία με το σύστημα: 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτω−
σης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
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προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/2008, Ν. 3263/2004,
Ν. 3212/03, Ν. 2940/2001, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, 
τις διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΑΓΕΡΙ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 180473 και πρό−
κειται για το υποέργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΑΓΕΡΙ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 
85.8874,49 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, και ΟΕ και απρό−
βλεπτα) 

Ο Προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασι−
ών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό μελέτης 
10/2013 από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Δωρίδος ανέρχεται στο ποσό των 85.874,49 
ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
108.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ. καθώς το 
σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς) από 
τα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρε−
σιών του Δήμου Δωρίδος, Δημοτικό Κατάστημα Λιδωρι−
κίου 33053 Λιδωρίκι, μέχρι τις 17/04/2014 ημέρα Πέμπτη. 
(Κόστος αναπαραγωγής τευχών 10 ευρώ).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε−
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει−
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει−

ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. 
εντός ή εκτός Νομού για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη  μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί−
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο−
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό−
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.

δ. Εγγεγραμμένες στο μητρώο της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας

2.α  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2.β Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι−
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ−
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα−
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

2.γ Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με−
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε−
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη−
μοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1718 ευρώ και 
η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Δωρίδος. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 
μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα της διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ−
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό−
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 90 (ενενή−
ντα) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγρο−
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20072013" με ποσοστό συγ−
χρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 082/08280000).

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανά−
δοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από τη διακήρυξη που θα τη βρούν με 
ΑΔΑ: ΒΙΞΡΩ9Ζ−6ΣΙ και από το Δήμο Δωρίδος, αρμόδιος 
υπάλληλος Τραχανάς Κων/νος (τηλέφωνο 2266350114, 
FAX επικοινωνίας 2266022930), τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

 Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Καπεντζώνης  
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